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Glasurit® aktiiviliinat G / X

Turvallisuusvinkki:
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.
2004/42/IIB(c III)(780)8: EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.c III ) käyttövalmiinamax 780 g/l VOC. VOC sisältö 8 g/l.
Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön
vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä
minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino
jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-
erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme http://techinfo.glasurit.com tai suoraan myyjältä.
Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.
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Työmenetelmä: Glasurit® aktiiviliinat on tarkoitettu käytettäväksi puhdistetuilla paljasmetallipinnoilla kuten teräs, sinkitty
teräs ja alumiini.

Ominaisuudet: Kemiallisen reaktion ansiosta, joka ilmenee kun ne joutuvat kosketuksiin metallipintojen kanssa, Glasurit®
aktiiviliinat parantavat ruiskutettavan maalirakenteen korroosionvastustuskykyä ja tartuntaa.

Huomautukset: • Voidaan päällemaalata kaikilla Glasurit® pohjamateriaaleilla paitsi polyesterkitillä ja vesiohenteisilla
tuotteilla (176-72).

• Älä maalaa tuotteen päälle suoraan värimassalla tai pintamaalilla.
• Jos haluat uudelleenkäyttää käytettyjä liinoja saman työpäivän aikana, laita ne suljettavaan astiaan

tai uudelleen suljettavaan muovipussiin. Tämä estää liinoja kuivumasta. Älä  laita käytettyjä liinoja
takaisin alkuperäispakkaukseen.

Menetelmä Noudata prosessiin liittyviä määräyksiä. Käytä vain puhdistetuilla paljasmetallipinnoila.

 Riittoisuus: liinaa kohti max 3m²

suljettava huolella Sulje astia välittömästi otettuasi sieltä aktiiviliinan. Näin estät muita liinoja kuivumasta.

Puhdistus 700-10, 700-1 (katso vastaavat korjausmaalausmenetelmät)

Käyttöalueet Kostuta koko paljasmetallipinta tasaisesti 360-100:lla.  
(Pyyhi toisensa ylittävillä ristivedoilla).
Pinnan täytyy pysyä kosteana vähintään 1 minuutti. Tämä on välttämätöntä kemiallisen reaktion
loppuunsaattamiseksi ja passivointikerroksen muodostamiseksi.

Haihdutus 20°C Mattapinta
Max. 8 h

Voidaan päällemaalata kaikilla Glasurit® pohjamaterilaaleilla, kts. tekninen tietolehti tai
korjausmaalausmenetelmä


